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1. märtsi volikogu istungil Vigala 
Külade Keskuses anti üle Vigala 

valla aukodaniku tiitel kahele valla 
lugupeetud ja ettevõtlikule naisele – 
proua Elvi Reinerile ja proua Mai Si-
pelgasele.

Mõlemad naised on silma paistnud 
oma pikaajalise töö ning toetusega 
Vigala valla kultuuri- ja hariduselu 
edendamisel. 

Elvi Reiner alustas õpetaja tööd 1958. 
a Peru Koolis. Seejärel töötas ta Ki-
vi-Vigala Põhikoolis, Vana-Vigala 
Põhikoolis ning Tehnika- ja Teenin-

kaks tähelepanuväärset naist – elvi reiner ja Mai Sipelgas 

duskoolis lausa 2011. aastani. Kok-
ku täitus Elvil õpetaja tööstaaži 52 
aastat. Lisaks eelpool nimetatud töö-
kohtadele jõudis ta omal ajal anda ka 
tunde Rapla Kaugõppe kooli Vigala 
osakonnas. Võib julgelt väita, et õpe-
taja Elvi Reiner on õpetanud pea kogu 
Vigala rahvast!

Vigala volikogu ja vallavalitsus tänab 
proua Elvit pikaajalise tegevuse eest 
Vigala hariduselu arendamisel ning 
soovib Talle tugevat tervist edaspidi-
seks!

Mai Sipelgas asus Kivi-Vigala Raama-

tukogu juhataja kohale 1960. aastal ja 
teeb seda tööd suurepäraselt tänase 
päevani. Nii nagu Elvilgi on ka temal 
raamatukogu juhatajana kogunenud 
tööstaaži lausa 52 aastat. Lisaks raa-
matukogutööle on Mai Sipelgas osa-
lenud valla kultuurielu korraldamise 
töös nii kultuurikomisjoni liikmena 
kui organiseerinud huvitavaid üritusi 
õpilastele ja kohtumisi tuntud Eesti 
kirjanikega raamatukogus. 

Vigala volikogu ning vallavalitsus tä-
nab proua Maid toimekuse ja ettevõt-
likkuse eest ning soovib edaspidiseks 
töörõõmu ja eduelamusi! 
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3. veerand algas kõigile rõõmsama 
ja reipamana. Nii õpilased kui ka 

õpetajad olid värsked ning puhanud 
ja täis entusiasmi alustada õppetööd. 
Nüüdseks on veerand juba lõpusirgel 
ja tegemist on jätkunud kõigile.

Veebruar on teadagi sõbrakuu ja 
selgi aastal tähistasime koolis sõbra-
päeva. Ei puudunud traditsiooniline 
postkast õnnitluste-tervituste jaoks, 
klassiustele kinnitatud suurtele sü-
dametele said kõik soovijad omakorda 
tervitusi kirjutada. Vahetundide ajal 
oli avatud ka sõbrakohvik, kus müü-
giks temaatilised küpsetised ja taus-
taks meeleolumuusika.

Vastlapäeval toimusid erinevad 
võistlused nii kooli taga mäe peal kui 

Talverõõmud Kivi-Vigala Põhikoolis
ka kooli ümbruses ning kuna ilmataat 
sel päeval kostitas toreda tuisuga, oli 
rõõmu ja lusti eriti palju.

Vabariigi aastapäeva tähistasime 
kontsert-aktuse ja ka oma koolisisese 
projektiga „Miks on Eestis hea ela-
da?“. Tähelepanekud hea elu kohta 
Eestis olid huvitavad ja vahvad.

Ees on ootamas tüdrukute päev ja 
meie traditsiooniline sõit Kuutsemäe-
le ning muidugi on kohe-kohe alga-
mas ka vaheaeg!

Oleme ikka rõõmsad ja suundume 
rahulikult kevadesse!

Ilona Noor
Kivi- Vigala Põhikool

Aasta kõige lühem kuu jääb kind-
lasti meelde nii valusalt näpistava 

külma poolest, mis kuu algul mõnele-
gi koolijütsile magusad külmapühad 
kinkis, kui ka valju tuule poolest, mis 
kuu lõpus koolitee korralikult umbe 
tuiskas. Ometi mahtus küünlakuusse 
tõsise koolitöö, külmapühade ja tui-
suvaalude vahele ka mõni sündmus, 
millest veidi pikemalt allpool lugeda 
võib. 

14. veebruaril tähistasime 8. klassi 
eestvedamisel sõbrapäeva. Hommikul 
ootas iga koolisaabujat naerusuine 
sõbrapäevatere ja magus komm 8. 
klassi tüdrukutelt. Igal klassil tuli 
valida enda hulgast sõbralikum poiss 
ja tüdruk, kes endale terveks pikaks 

päevaks suure punase südame kand-
mise au said. Päeva jooksul tuli igal 
klassil valmis mõelda sõbrapäevaluu-
letus ning see siis suurelt ja uhkelt 
kooli kivisaali teistelegi lugemiseks 
välja panna. Kivisaal oli üldse terve 
päev siginat-saginat täis, sest siin 
oli avatud sõbrapäeva postkontor, 
mis erinevalt Eesti Postile kuuluvast 
Vana-Vigala kontorist küll klientide 
puuduse üle kurta ei saanud! Nojah, 
ega kaardi saatmiseks polnud vaja ka 
marki-ümbrikut osta ...

21. veebruaril oli vastlapäev, mis ei 
saa kuidagi mööda minna ilma liulask-
mise ja vastlakukliteta. Seekord sõit-
sime kogu kooliperega Avaste mäele 
vastlaliugu laskma. Ilmataat kinkis 
seekord pisut lörtsise, kuid mõnusalt 
sooja talveilma ning oma liulaskmise 
isu sai küll iga soovija kuhjaga täis! 
Peetud sai ka korralik lumesõda ning 
lõpuks ootas iga vastlapäevalist ma-

gus vahukoorene kukkel ja soe tee. 
Kahjuks juhtus kelgutamisetuhinas 
ka üks rumal õnnetus, mille tõttu üks 
liulaskja õhtuks jala kipsi sai ... Head 
paranemist Sulle, Eike!

Eesti Vabariigi 94. aastapäeva tä-
histasime 23.veebruaril kontsert-ak-
tusega, kus mõtlemapaneva päevako-
hase kõne pidas kooli direktor, kõlas 
meie riigi ilus hümn ning esineda 
said kõik meie kooli õpilased. Peale 
kontserti ootas lapsi sünnipäevakook 
ning pühadehõnguline nädalavahe-
tus võiski alata!

Alanud märtsikuu lõpetab aasta 
pikima ja raskeima õppeveerandi 
ning selleks soovin kõigile lastele ja 
lastevanematele jõudu ja visadust, et 
tunnistus veerandi lõpus ikka võima-
likult ilus oleks!

Silja Käär
Vana-Vigala PK huvijuht

Osavõtumaksu on kuni 21. mai-
ni võimalik tasuda ülekandega 
SEB Ühispanga arveldusarvele 

10802007801005 või sularahas kooli 
asjaajaja juures (tööpäevadel kell 

8.30 - 16.00).

Ülekandega tasumisel märkida selgi-
tuseks Kivi-Vigala kooli aastapäev ja 
nimi, kelle eest on tasutud, lennu nr 

või lõpetamise aasta.

Osavõtumaks eelregistreerimisel on 
10 EUR. Samal päeval tasudes 

13 EUR.

Kontsert-aktus algab kell 17.00.
Õhtul tantsuks mängib ansambel.

Info tel 482 5660, 5669 7670 või 
kooli kodulehelt 

www.kivi-vigala.edu.ee

Veebruar Vana-Vigala 
Põhikoolis

kiVi-ViGala pÕHikOOli 40. 
aaStapäeVa täHiStamine ja 

ViliStlaSte kOkkutulek 
tOimuB 26. mail 2012
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Kivi-Vigala Lasteaia hoone valmis 
1987. a ja lasteaia rühmad alus-

tasid tööd 2. veebruaril 1987. Seega 
täitus hiljuti lasteaial 25. sünnipäev. 
Juubeliaasta tähistamine toimus 3. 
veebruaril ning üritusele olid kutsu-
tud endised lasteaiajuhatajad, kas-
vatajad-õpetajad, töötajad, samuti 
praegused hoolekoguliikmed, Vigala 
vallavalitsuse esindajad, maakonna 
haridus-ja sotsiaalosakonna esindaja 
jt.
Lasteaia algusaastatel kevadeti ürita-
sid vastvalminud hoone katuseräästa 
alla pesa hakata ehitama pääsukesed. 
Pääsukesi lendles maja ümber palju 
ja tolleaegne juhataja Marika Ärmpa-
lu arvas, et sobilik oleks lasteaia nimi 
seostada pääsukestega. Kuna tol ajal 
maakonnas Pääsupesa nimeline las-
teaed juba tegutses, siis valiti nimeks 
Pääsulind.
Avamisaastal oligi lasteaias läbi ae-
gade kõige rohkem lapsi, neid oli kok-
ku 56. Kui tol ajal oli kokku 3 rühma, 
siis tänaseks on alles jäänud vaid üks 
liitrühm, kus vanuses 2-7 eluaastat 
on kokku 18 last.
Kivi-Vigala Lasteaial on olnud kaks 
juhatajat: Marika Ärmpalu ja Pille 
Meeles. Kõige staažikamaks töötajaks 
on lasteaiaõpetaja Anneli Kilomets, 
kes on selles ametis olnud lasteaia 
avamise päevast alates. Pisut vähem 

on samal ametikohal töötanud Virge 
Kaldma.
Laps on juba loomult sotsiaalne, män-
giv, uudishimulik ja aktiivne. Meil on 
oma traditsioonilised üritused: sügi-
se sünnipäev, isadepäev, sõbrapäev, 
nõidadepäev, vastlapäev, poiste- ja 
tüdrukutepäev, vanavanematepäev, 
emadepäev, spordipäev. Samuti tä-
histame jõule, lasteaia sünnipäeva ja 
igal kevadel saadame oma “pääsuke-
sed” koolitarkust saama. Külastame 
erinevaid teatrietendusi, teeme ühi-
seid väljasõite, korraldame teemati-
lisi päevi koos Vana-Vigala lasteaia 
lastega. Eelmisel aastal külastasime 
ka Varbola Lastead-algkooli.
2010. a ehitati lasteaeda uued ruu-

mid, mis võimaldavad lastele paremi-
ni korraldada liikumis- ja muusika-
tunde ning erinevaid üritusi. Samuti 
valmis maadlussaal, kus kaks korda 
nädalas käivad treeningutel ka laste-
aialapsed.
“On üks koht, kus igav ei hakka. On 
üks koht, kus mängud ei lakka …” Nii 
ka meie lasteaias toimub iga päev las-
tele midagi põnevat, õpitakse midagi 
uut, mängitakse ja ollakse sõpradega 
koos. 

Kristine Niit
Kivi-Vigala Lasteaia Pääsulind 

direktori kt

15. aprillini võtab vallavalitsus vastu avaldusi õpilasstipendiumi saamiseks. Sti-
pendiumi võib taotleda üld- ja kutseharidust omandavale isikule, kes ise või kelle 
vanematest/ hooldajatest vähemalt üks on valla elanikeregistris (registreeritud 
vähemalt aasta enne taotluse esitamist).

Stipendiumi määramisel arvestatakse järgnevaid tingimusi:

- kui õpilase uurimistöö pakub huvi vallale;
- õpilase keskmine hinne viimasel õppeaastal on põhikooli astmes vähemalt 4,5 
ning keskkooli ja ametikooli astmes vähemalt 4,0;
- kui õpilasel on saavutusi mõnel erialal.

Taotluse juurde tuleb esitada: õppeasutuse poolt kinnitatud koopia õpinguraama-
tust või tunnistusest, koolist saadud iseloomustus, taotluse esitaja kontaktand-
med.

ÕpilaSStipendiumid!
Teade!

Valla erinevatesse kohtadesse on 
välja pandud kollased konteinerid. 
Need on ette nähtud eri sorti paken-
dite jaoks (paber ja papp ei kuulu 
sinna alla!). 

Palume olme-
jäätmeid sellistesse 
konteineritesse 
mitte panna! 
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Vana-Vigalas avati kolmetoalises 
korteris 20-nele lapsele päevako-

du 25. juulil 1968. Esimeseks juhata-
jaks, kes mõistis lasteaia vajalikkust 
oli Tiia Limm (Truu) 1968 - 1969. Ae-
gade jooksul on veel lasteaia eesotsas 
olnud: Lea Saia 1969 – 1977; Helgi 
Rannu 1977 – 1979; Aili Vellend (Mo-
gom) 1979 – 1984; Anne Jässi 1985 – 
1986; Mare Lelle (Kivi) 1986 – 1987; 
Varje Laidsaar 1987 – 1990; Ave 
Lazarev 1990 – tänaseni.

Lasteaia avamine sai teoks ka tänu 
Ants Ojavee toetusele ja abile. Nii võib 
Ants Ojaveed nimetada meie lasteaia 
„ristiisaks“.

Kuni 1990. aastani kuulus laste-
aed Rapla Haridusosakonnale. Alates 
1990. a on lasteaed munitsipaalasu-
tus ja kuulub Vigala Vallavalitsusele. 
1997. a tehti suurem remont, alga-
tajaks tolleaegne vallavanem Toivo 
Averin, mille käigus lõhuti kahe väi-
kese rühmatoa vaheline sein. Nii sai 
lasteaed endale suurema ruumi, kus 
saab tänaseni läbi viia ühisüritusi ja 
pidusid.

44 aasta jooksul on lasteaias käi-
nud ca 270 last. Täna toovad lasteae-
da oma lapsi juba kunagised lasteaia-
kasvandikud. Lasteaias töötab hetkel 
direktor, kolm pedagoogi ja üks tu-

gipersonali liige. Lasteaiaõpetajad: 
Maire Kuusik töötas Vana-Vigala 
Lastepäevakodus ajavahemikust 1980 
– 1984, peale väikest vaheaega 1997. 
a tuli ta uuesti lasteaeda tööle; Kaja 
Vallimaa töötab pedagoogina alates 
1988 ja muusikaõpetaja Silja Käär 
1995. aastast. Tiina Rasva (tugiper-
sonal) tuli tööle 2005. a. Omavahel su-
heldakse tihedalt ja kõik otsused võe-
takse vastu üheskoos. Kogu personal 
osaleb alati lasteaia õppetöö ja üritus-
te planeerimisel, organiseerimisel, lä-
biviimisel. Pedagooge on tunnustatud 
heade tulemuste ja pikaajalise koos-
töö eest nii maavanema, vallavanema 
kui ka direktori tänukirjaga.

Vana-Vigala Lasteaial ei ole oma 
maja, see asub korterelamus, mis teeb 
lasteaia omanäoliseks. Aegade jooksul 
on lasteaed laienenud ning hetkel on 
meie kasutada kolm korterit. Meil ei 
ole ühte suurt rühmaruumi, vaid on 
viis tuba, millest kolm on lastele män-
gimiseks ja õppimiseks ning kaks ma-
gamiseks. Lasteaias on üks liitrühm, 
kus käib 18 ühe- kuni seitsmeaastast 
last. Töökorraldus lasteaias on samu-
ti eripärane. Sisuliselt käib õppetöö 
kaherühmalise lasteaia töökorraldu-
se järgi ja tagab lastele sobiva töö rüt-

mi ning jõukohased tegevused. Mitme 
ruumi olemasolu võimaldab õppete-
gevusi üheaegselt kahes rühmas läbi 
viia: 1-4-aastased lapsed omas toas 
ühe õpetajaga ja 5-7-aastsed omas 
toas teise õpetajaga. Mäng ja vabaaja 
tegevused viiakse aga läbi liitrüh-
ma töökorralduse järgi, peale lõunat 
saavad lapsed koos olla – nii õppivad 
nooremad vanematelt lastelt tarkusi 
ja vanemad lapsed hoolima endast 
väiksematest. 

Õppeaasta jooksul korraldatakse 
mänguhommikuid, spordipäevi, väl-
jasõite, matku, teatrikülastusi, tä-
histati eesti rahvakalendri tähtpäevi. 
Välja on kujunenud traditsioonilised 
üritused: iga lapse sünnipäeva tähis-
tamine, isade- ja naistepäeva pidami-
ne, jõulupidu, sõbrapäev, vastlapäev, 
vabariigi aastapäev, volbripäev, ema-
depäeva pidamine, koolilaste ärasaat-
mispidu ja valla suvepidu. Igal õppe-
aastal osalevad 6-7-aastased lapsed 
projektis Otsi Otti (metsas ellujäämi-
se õpetus) ja Nublu aitab (olulisemad 
tuleohutusalased teadmised). Laste 
kunstitööd on olnud Maakondlikul 
lastetööde näitusel, Päästeameti ja 
Lääne-Eesti Päästekeskuse poolt 
väljakuulutatud päästealasel loomin-
guvõistlusel, kus said auhinna kolm 
meie lasteaia last esseede ja luuletus-
te tegemise eest. Laste juhendaja oli 
õpetaja Kaja Vallimaa.

Meie lasteaia eripäraks on ümbritsev 
keskkond, mis võimaldab lastel taju-
da maailma kõikide meeltega. Vana-
Vigala küla asub keset metsi ja raba-
sid. Liigirikas looduskeskkond annab 
võimaluse näha aastaaegade muutusi 
looduses. Lasteaia vahetus lähedu-
ses on vana mõisahoone, mõisapark 
tiikidega ja jõgi. Naabruses asuvad 
Vana-Vigala Põhikool ja Vana-Vigala 
Tehnika-ja Teeninduskool. Viimasega 
on aastate jooksul on tehtud tihedat 
koostööd. Ametikooli õppelaborid on 

huvitavad kohad õppekäikude tege-
miseks, kus lapsed on saanud oma 
silmaga näha, käega katsuda, teha 
lihtsamaid töid ja küsida küsimusi 
erialainimestelt. Neid korraldatakse 
eesmärgiga tutvuda ümbritseva elu ja 
erinevate ametitega. Puiduosakonna-
ga koostöös vahetati liivakasti ääred, 
parandati pink ja kiik hoovis, paigal-
dati pesakastid lindudele. 

Järjepidev koostöö toimub ka Va-
na-Vigala Põhikooliga. Lasteaial on 
võimalus kasutada põhikooli võimlat, 
koolieelikud käivad tutvumas kooli ja 
õpetajaga, põhikooli õpilased on käi-
nud lasteaias esinemas kadripäeval, 
lasteaialapsi on kutsutud vaatama 
põhikooli näiteringide etendusi, kont-
serte jms. 

Sõprussuhted valla teise lasteaiaga 
on ka juba pikaajalised. Kaks korda 
aastas korraldatakse vaheldumisi 
mõlemas lasteaias mängupäevi: sõb-
rapäeval ja volbripäeval. Personal 
on kogemuste vahetamise eesmärgil 
korraldanud vestlusringe Kivi-Vigala 
Lasteaia kolleegidega. 

Kohalikus ettevõttes OÜ Liisu Rõivad 
õmmeldi lasteaiale uued kardinad, 
ettevõte on annetanud ka jääkma-
terjale meisterdamiseks. Märjamaa 
Ettevõtjate Piirkondliku Ühenduse 
liikmed ehitasid üheskoos mänguma-
ja, värvisid ja parandasid õues ole-
vaid mänguvahendeid. Vana-Vigala 
Rahvamajaga koostööd tehes oleme 
kunstiklassis teinud keraamikatöid, 
valmistanud märke jms. Vana-Vigala 
Raamatukogus oleme tutvunud raa-
matukoguhoidja ametiga, raamatute 
laenutamise võimalustega, Mare on 
käinud Raamatu ettelugemise päeval 
lasteaias lastele raamatut lugemas.

Ka lapsevanematega tehakse tihe-
dalt koostööd, osaletakse ühisüritus-
tel, antakse tagasisidet ja osaletak-
se koosolekutel. Õppeaasta jooksul 
tänatakse vanemaid abi ja ürituste 
organiseerimise eest tänukirjaga ke-
vadel lasteaia lõpupeol, isadepäeval 
omistatakse lasteaia Aasta Isa tiitel 
ja emadepäeval Aasta Ema tiitel las-
teaia elus aktiivselt osalenud vane-
matele.

Mida ja kuidas meie majas lapsed 
õpivad?

Õpime kuulama ja kuulma, vaatama 
ja nägema, märkama ja tähele pa-
nema, arvama ja arutama, kannat-
likkust ja mõistmist. Õpime teistega 
koos olemist, mängimist. Õpime lusi-

VANA–VIGALA LASTeAeD 1968 – 2012…
Inimlaps kasvab tõesti ise, kui talle antakse piisavalt süüa–juua ega lasta ära 
külmuda, sest kasvamine ei nõua erilist vaeva. Arendamine annab lapse tege-
vusele ja „minale“ mõtestatuse ja see ei tohi ega saa olla juhuslik tegevus.

Toivo Niiberg

kat õigesti hoidma, riidesse panema, 
käsi ja suud pesema. Õpime oma ter-
vise eest hoolt kandma. Õpime väär-
tustama kodu, kodumaad, vanemaid 
ja eesti rahvakombeid. Õpime linde, 
puid ja loomi. Õpime tundma värve, 
numbreid, tähti. 

Lapsed õpivad mängides. Õpime joo-
nistades ja meisterdades, lauldes ja 
tantsides, raamatut ja pilte vaadates, 
klotside ja nukkudega mängides, õpi-
me lauda kattes ja mänguasju korista-
des. Pargis või metsas matkates saab 
laps esimesed teadmised loodusest. 
Pintsli või pliiatsiga joonistades õpib 
käsi ja silm tegema koostööd. Lauldes 
ja pilli mängides areneb muusikali-
ne kuulmine ja rütmi taju. Joostes ja 
hüpates saavad tugevaks käed-jalad. 

Lugupidamine ja austus kodu ning 
vanemate vastu kujuneb tähtpäevade 
ettevalmistamise kaudu. Nukunur-
gas või autodega mängides õpib laps 
arvestama teise lapse soovide ja aru-
saamadega. Lasteaiast leitud sõber 
jääb sõbraks terveks eluks. 

Nii päev-päevalt kuust-kuusse ko-
guneb tarkus ja ühel päeval on laps 
kooliküps. 

Iga päev on meie lasteaias tõsised 
tööd ja tegemised, aga me teeme seda 
rõõmuga, naeru ja nalja saatel. 

Ave Lazarev
Vana-Vigala Lasteaia direktor
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„ristiisaks“.

Kuni 1990. aastani kuulus laste-
aed Rapla Haridusosakonnale. Alates 
1990. a on lasteaed munitsipaalasu-
tus ja kuulub Vigala Vallavalitsusele. 
1997. a tehti suurem remont, alga-
tajaks tolleaegne vallavanem Toivo 
Averin, mille käigus lõhuti kahe väi-
kese rühmatoa vaheline sein. Nii sai 
lasteaed endale suurema ruumi, kus 
saab tänaseni läbi viia ühisüritusi ja 
pidusid.

44 aasta jooksul on lasteaias käi-
nud ca 270 last. Täna toovad lasteae-
da oma lapsi juba kunagised lasteaia-
kasvandikud. Lasteaias töötab hetkel 
direktor, kolm pedagoogi ja üks tu-

gipersonali liige. Lasteaiaõpetajad: 
Maire Kuusik töötas Vana-Vigala 
Lastepäevakodus ajavahemikust 1980 
– 1984, peale väikest vaheaega 1997. 
a tuli ta uuesti lasteaeda tööle; Kaja 
Vallimaa töötab pedagoogina alates 
1988 ja muusikaõpetaja Silja Käär 
1995. aastast. Tiina Rasva (tugiper-
sonal) tuli tööle 2005. a. Omavahel su-
heldakse tihedalt ja kõik otsused võe-
takse vastu üheskoos. Kogu personal 
osaleb alati lasteaia õppetöö ja üritus-
te planeerimisel, organiseerimisel, lä-
biviimisel. Pedagooge on tunnustatud 
heade tulemuste ja pikaajalise koos-
töö eest nii maavanema, vallavanema 
kui ka direktori tänukirjaga.

Vana-Vigala Lasteaial ei ole oma 
maja, see asub korterelamus, mis teeb 
lasteaia omanäoliseks. Aegade jooksul 
on lasteaed laienenud ning hetkel on 
meie kasutada kolm korterit. Meil ei 
ole ühte suurt rühmaruumi, vaid on 
viis tuba, millest kolm on lastele män-
gimiseks ja õppimiseks ning kaks ma-
gamiseks. Lasteaias on üks liitrühm, 
kus käib 18 ühe- kuni seitsmeaastast 
last. Töökorraldus lasteaias on samu-
ti eripärane. Sisuliselt käib õppetöö 
kaherühmalise lasteaia töökorraldu-
se järgi ja tagab lastele sobiva töö rüt-

mi ning jõukohased tegevused. Mitme 
ruumi olemasolu võimaldab õppete-
gevusi üheaegselt kahes rühmas läbi 
viia: 1-4-aastased lapsed omas toas 
ühe õpetajaga ja 5-7-aastsed omas 
toas teise õpetajaga. Mäng ja vabaaja 
tegevused viiakse aga läbi liitrüh-
ma töökorralduse järgi, peale lõunat 
saavad lapsed koos olla – nii õppivad 
nooremad vanematelt lastelt tarkusi 
ja vanemad lapsed hoolima endast 
väiksematest. 

Õppeaasta jooksul korraldatakse 
mänguhommikuid, spordipäevi, väl-
jasõite, matku, teatrikülastusi, tä-
histati eesti rahvakalendri tähtpäevi. 
Välja on kujunenud traditsioonilised 
üritused: iga lapse sünnipäeva tähis-
tamine, isade- ja naistepäeva pidami-
ne, jõulupidu, sõbrapäev, vastlapäev, 
vabariigi aastapäev, volbripäev, ema-
depäeva pidamine, koolilaste ärasaat-
mispidu ja valla suvepidu. Igal õppe-
aastal osalevad 6-7-aastased lapsed 
projektis Otsi Otti (metsas ellujäämi-
se õpetus) ja Nublu aitab (olulisemad 
tuleohutusalased teadmised). Laste 
kunstitööd on olnud Maakondlikul 
lastetööde näitusel, Päästeameti ja 
Lääne-Eesti Päästekeskuse poolt 
väljakuulutatud päästealasel loomin-
guvõistlusel, kus said auhinna kolm 
meie lasteaia last esseede ja luuletus-
te tegemise eest. Laste juhendaja oli 
õpetaja Kaja Vallimaa.

Meie lasteaia eripäraks on ümbritsev 
keskkond, mis võimaldab lastel taju-
da maailma kõikide meeltega. Vana-
Vigala küla asub keset metsi ja raba-
sid. Liigirikas looduskeskkond annab 
võimaluse näha aastaaegade muutusi 
looduses. Lasteaia vahetus lähedu-
ses on vana mõisahoone, mõisapark 
tiikidega ja jõgi. Naabruses asuvad 
Vana-Vigala Põhikool ja Vana-Vigala 
Tehnika-ja Teeninduskool. Viimasega 
on aastate jooksul on tehtud tihedat 
koostööd. Ametikooli õppelaborid on 

huvitavad kohad õppekäikude tege-
miseks, kus lapsed on saanud oma 
silmaga näha, käega katsuda, teha 
lihtsamaid töid ja küsida küsimusi 
erialainimestelt. Neid korraldatakse 
eesmärgiga tutvuda ümbritseva elu ja 
erinevate ametitega. Puiduosakonna-
ga koostöös vahetati liivakasti ääred, 
parandati pink ja kiik hoovis, paigal-
dati pesakastid lindudele. 

Järjepidev koostöö toimub ka Va-
na-Vigala Põhikooliga. Lasteaial on 
võimalus kasutada põhikooli võimlat, 
koolieelikud käivad tutvumas kooli ja 
õpetajaga, põhikooli õpilased on käi-
nud lasteaias esinemas kadripäeval, 
lasteaialapsi on kutsutud vaatama 
põhikooli näiteringide etendusi, kont-
serte jms. 

Sõprussuhted valla teise lasteaiaga 
on ka juba pikaajalised. Kaks korda 
aastas korraldatakse vaheldumisi 
mõlemas lasteaias mängupäevi: sõb-
rapäeval ja volbripäeval. Personal 
on kogemuste vahetamise eesmärgil 
korraldanud vestlusringe Kivi-Vigala 
Lasteaia kolleegidega. 

Kohalikus ettevõttes OÜ Liisu Rõivad 
õmmeldi lasteaiale uued kardinad, 
ettevõte on annetanud ka jääkma-
terjale meisterdamiseks. Märjamaa 
Ettevõtjate Piirkondliku Ühenduse 
liikmed ehitasid üheskoos mänguma-
ja, värvisid ja parandasid õues ole-
vaid mänguvahendeid. Vana-Vigala 
Rahvamajaga koostööd tehes oleme 
kunstiklassis teinud keraamikatöid, 
valmistanud märke jms. Vana-Vigala 
Raamatukogus oleme tutvunud raa-
matukoguhoidja ametiga, raamatute 
laenutamise võimalustega, Mare on 
käinud Raamatu ettelugemise päeval 
lasteaias lastele raamatut lugemas.

Ka lapsevanematega tehakse tihe-
dalt koostööd, osaletakse ühisüritus-
tel, antakse tagasisidet ja osaletak-
se koosolekutel. Õppeaasta jooksul 
tänatakse vanemaid abi ja ürituste 
organiseerimise eest tänukirjaga ke-
vadel lasteaia lõpupeol, isadepäeval 
omistatakse lasteaia Aasta Isa tiitel 
ja emadepäeval Aasta Ema tiitel las-
teaia elus aktiivselt osalenud vane-
matele.

Mida ja kuidas meie majas lapsed 
õpivad?

Õpime kuulama ja kuulma, vaatama 
ja nägema, märkama ja tähele pa-
nema, arvama ja arutama, kannat-
likkust ja mõistmist. Õpime teistega 
koos olemist, mängimist. Õpime lusi-

VANA–VIGALA LASTeAeD 1968 – 2012…
Inimlaps kasvab tõesti ise, kui talle antakse piisavalt süüa–juua ega lasta ära 
külmuda, sest kasvamine ei nõua erilist vaeva. Arendamine annab lapse tege-
vusele ja „minale“ mõtestatuse ja see ei tohi ega saa olla juhuslik tegevus.

Toivo Niiberg

kat õigesti hoidma, riidesse panema, 
käsi ja suud pesema. Õpime oma ter-
vise eest hoolt kandma. Õpime väär-
tustama kodu, kodumaad, vanemaid 
ja eesti rahvakombeid. Õpime linde, 
puid ja loomi. Õpime tundma värve, 
numbreid, tähti. 

Lapsed õpivad mängides. Õpime joo-
nistades ja meisterdades, lauldes ja 
tantsides, raamatut ja pilte vaadates, 
klotside ja nukkudega mängides, õpi-
me lauda kattes ja mänguasju korista-
des. Pargis või metsas matkates saab 
laps esimesed teadmised loodusest. 
Pintsli või pliiatsiga joonistades õpib 
käsi ja silm tegema koostööd. Lauldes 
ja pilli mängides areneb muusikali-
ne kuulmine ja rütmi taju. Joostes ja 
hüpates saavad tugevaks käed-jalad. 

Lugupidamine ja austus kodu ning 
vanemate vastu kujuneb tähtpäevade 
ettevalmistamise kaudu. Nukunur-
gas või autodega mängides õpib laps 
arvestama teise lapse soovide ja aru-
saamadega. Lasteaiast leitud sõber 
jääb sõbraks terveks eluks. 

Nii päev-päevalt kuust-kuusse ko-
guneb tarkus ja ühel päeval on laps 
kooliküps. 

Iga päev on meie lasteaias tõsised 
tööd ja tegemised, aga me teeme seda 
rõõmuga, naeru ja nalja saatel. 

Ave Lazarev
Vana-Vigala Lasteaia direktor
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Vana-Vigala Lasteaed alustas tööd 
25. juulil 1968. See haridusasu-

tus - aga nii tohib ehk üht lasteaeda 
nimetada, saab eeloleval suvel 44 aas-
taseks.

Kahjuks polnud siis soovi mõndagi 
fakti üles kirjutada ja seepärast saan 
toetuda vaid mälule. Kasvatajana 
alustas tööd Ilme Piirioja, koristajana 
Laine Välimäe. 1969. aasta augustist, 
mil Vigalast ära tulin, hakkas juhata-
jaks Lea Saia.

Aga kõige tähtsamad on ühe laste-
asutuse jaoks ikkagi lapsed. Ühte kol-
metoalisse korterisse pidi neid mah-
tuma 14 ja ime küll – saime hakkama. 
Koolieelikuid oli kolm – Riina Shenk, 
Mare Sinikas ja Anne Kaljuste, kõik 
tublid ja targad tüdrukud. Neist pi-
sut nooremad olid poisid Aivar Lepik, 
Raul Piirioja ja Raul Mäesalu. Viimast 
mäletan vaikse ja pisut endassetõm-
bunud lapsena. Teine Raul oli kolleegi 
poeg ja seda piinlikum, mis kord juh-
tus. Tal oli kombeks ennast ise maga-
ma uinutada ja juukseid ümber sõrme 
kruttida. Kord ärgates aga ilmnes, et 
väikest sõrmekest enam juustest kät-
te ei saa. Lõikasingi juuksetuti ära. 
Raul arvas, et emale ei maksa seda 
rääkida, nagunii enam karvu pähe 
tagasi panna ei saa. Nii jäigi. Aiva-
ril meeldis üksinda kindlusi ehitada 
ja tasakesi laulda. Lastelaulud need 
alati ei olnud, pigem täiskasvanute 
omad, aga mis sellest. Kolm peaaegu 
ühevanust tüdrukut olid Talvi Mäe-
salu, Malle Heintalu ja Tiina Luige. 
Esimesed kaks olid perenaiselikud ja 
tublid koristajad, kes meelsasti teis-
te järeltki mänguasju kohale seadsid. 
Tiinat oli hoidnud enne lasteaeda tu-
lekut üks vanem tädi Anna, kellega 
nad jalutasid ja ilmselt ilmaasju aru-
tasid. Kohe esimesel päeval tegi Tiina 
mulle selgeks, et tema emal-isal olid 
poeg ja tütar ning neil ei olnud plaani 
lapsi juurde saada. Et aga vend Ervin 
õnnetult surma sai, muretsesid vane-
mad veel ühe lapse. Seda kõike oskas 
ta esitada hoidjatädi murdesõnu ka-

sutades: „Nii et ma põlnd plaanis, aga 
mis pere see ühe latsekesega oo.“

Tiina oli arukas tüdruk, kellele oli 
omane arutlev mõttelaad ja kes os-
kas ilmaasjade kohta mõndagi küsi-
da. Jaanus Lepik, Mati Kaljuste, Ene 
Roomann, Aili Piirioja ja Hele Uusal-
lik ei olnud veel kolmesed kui lasteae-
da tulid. Hiljem tuli juurde Raul Saia, 
pisike armas pesamuna.

Jaanus hoidis ikka oma vanema 
venna lähedusse. Matile ei meeldi-
nud lasteaias seepärast vahel, et siin 
ei saanud alati päristoitu. Tihti algas 
hommik nii: „Tädi, kas täna saab hee-
lingat ja kas sibut ka peal on?“

Ene ja Aili said oma vanuse koh-
ta suurepäraselt hakkama, Hele aga 
õpetas mulle, noorele ja väheste koge-
mustega inimesele, selgeks, kust al-
gab pisikese inimese trots ja jonn ning 
kust hirm. Hele elas Illaste metsava-
himajas. See hoone on praegugi min-
gil moel olemas ja sealt mööda viib tee 
Põrgupõhjale. Ta lävis suurepäraselt 
täiskasvanutega, aga lapsi kartis paa-
niliselt, sest praktiliselt polnud ta eel-
nevalt nendega eriti kokku puutunud. 
Esimese nädala oli ta vaid kasvataja 
süles, aga varsti meeldis talle laste-
aias sedavõrd, et ema pidi teda lausa 
kinni püüdma, et koju minna.

Viimane laps, kes 1969. aastal las-
teaeda tuli, oli Päär (Pearu) Aitsam. 
Esimese päeva istus ta oma riidekapi 
ukse ees ja võttis vaid täiskasvanuid 
jutule, teisel päeval suhtes lastega, kes 
tema juurde tulid, aga mängutuppa 
veel ei läinud. Samas aga kostis tema 
rõkatav ja kaasakiskuv naer, mis on 
aastateks meelde jäänud. Kolmandal 
päeval oli ta sõbralik mängukaaslane, 
kollektiivi sulandunud lasteaialaps.

Vabandan, kui mõni nimi on puudu 
või kirjapilt pisut teistsugune.

Keeruline algus
Poolteist kuud kulus lasteaia remon-
diks ja sisustamiseks. Tagantjärele 
võib öelda, et lasteaed alustas tööd 
tänu Ilme Piiriojale ja Laine Välimäe-
le, aga ka paljudele teistele Vigala ini-
mestele. Ametikooli majandusjuhata-
ja Jaan Saia, õpetaja Rein Piirioja olid 
suuresti abiks. Mõned naised, kellel 
lasteaiaealisi lapsi polnud, astusid 
pärast tööd läbi ja küsisid, kas on 
kardinaid õmmelda või saab aknaid 
pesta. Voodipesu õmblesid lasteaia-

laste emad. Sobivad toalilled ruumide 
ilmestamiseks tõi Aleksander Heinta-
lu ehk Vigala Sass.

Tänases asjastunud ja raha väär-
tustavas maailmas on põhjust küsida, 
miks nad seda tegid. Ja ikka öeldi, et 
meie lasteaed, näe, meie lasteaialap-
sed tulevad pargist. Lihtne oli paluda 
bussi, et lapsi sõidutada Tallinna loo-
maaeda. Kool andis sõiduki tasuta.

Natuke ebameeldivusi tekitas see, 
et lasteaialapsed said toidu ametikoo-
li sööklast. Eks see oli ka mõistetav, 
sest asjade selline käik võis tähenda-
da täiendavaid kontrolle.

Üks tõsisemaid probleeme oli Tal-
linnast Suur-Sõjamäe vanglast voo-
dite toomine lasteaiale. Igatahes elu-
targem autojuht Endel Hatto, kes oli 
sealt varemgi kaupa toonud, soovitas 
mul liiga lühikese seeliku pärast au-
tost mitte välja tulla.

Palga järel tuli käia kord kuus Mär-
jamaal. Just niisamuti käisid seal ja 
tulid õhtul raha täis portfelliga taga-
si tolleaegne Peru 8kl Kooli direktor 
Jaan Annusver ja teised Märjamaa 
piirkonna haridusasutuste juhid. 
Sõna „turvamees“ oli tollal tundmatu 
ja samuti tema tööülesanded.

Vaatamata pingutustele ei saanud 
lasteaeda telefoni. Nüüdisajal oleks 
mõeldamatu, et see puudub.

Et oleks lapsi
Kuna kogu riigis sünnib lapsi vähem, 
siis nii on see ka Vigalas. Parim on 
see, et lasteaed jätkab elujõulisena. 
On olnud au seda lasteaeda külastada 
ning see, milline on ta tänasel päeval, 
teeb siirast rõõmu. Algus ja tänane 
päev ei ole võrreldavad.

Need, kes ligi 44 aastat tagasi las-
teaias käisid, on täna emad-isad ja 
mõni koguni vanavanem. On neidki, 
keda enam meie hulgas ei ole.

Vigala on väärt paik, kuhu paljud 
noored pärast hariduse omandamist 
on tagasi tulnud, aga neid võiks veel 
rohkem olla. Lasteaia olemasolu on 
noortele peredele väga oluline. Püsi-
ma jääb ta siis, kui on lapsi ja pühen-
dumusega töötajaid, kelle tänuväär-
set tegevust tuleks ühiskonnas enam 
väärtustada. Et paljudes väiksemates 
asulates on lasteaiad kinni pandud, 
siis seda suurem tunnustus neile, 
tänu kellele see lasteaed on püsima 
jäänud ja jätkab oma tegevust.

ALgus ei oLe TäNAsegA VõrreLdAV
Tiia Limm-Truu, Vigala lasteaia juhataja juuni 1968-august 1969
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Vigala valla tööealise elanikkonna töövõime parandamine läbi tervise edendamise
Palume kõigil vallaelanikel vanuses 15-64 täita allolev ankeetküsitlus ning edastada see 
märtsikuu jooksul vallavalitsusse, et saaksime koos meditsiinitöötajatega vallarahva 
terviseseisundist enam teada, seda hinnata ning edaspidigi ühiselt midagi ette võtta. 

1. Sugu? 
Mees …….
Naine ……

2. Eagrupp?
15-25 …….
26-35 …….
36-45 …….
46-55 …… 
56-65 …….

3. Kui sageli külastad arsti?
1 kord aastas ……………………
1 kord kuue kuu jooksul ………..
2 korda kuue kuu jooksul ………
1 kord 2 aasta tagant ……………
Harvem või ei külasta üldse …….

4. Kuidas hindate oma tervist?
Olen üldiselt terve …………………..
On mõningaid hädasid, aga saan hakkama ……….
Tervis ei ole hea, ei võimalda teha kõike mida tahaksin ……….
Tervis on üldiselt kehv ja nõuab pidevat hoolt …………..
Tervis on väga halb …………..

5. Kui Teil on tervisega probleem(id), siis millised?
Kõrgvererõhutõbi ………………….
Kõrge kolesterool ja vererasvade näit …………
Diabeet e. suhkruhaigus ………………………
Ülekaal ………..
Muu (nimeta): ……………………………………………………………………...................... ………………
…………………………………………………………………………………..

6. Teie kehamassi indeks (KMI)? 
Selleks jaga oma kehakaal kg-des pikkus meetrites ruudus. Näit: kaal on 60kg ja pikkus on 1,62m. Korrutame 
1,62 x 1,62 ja saame 2,62. Nüüd jagame 60 : 2,62-ga ja saame 22,9, mis ongi selle inimese KMI.
Minu KMI on............................

7. Kas jälgite, et söödav oleks tervislik?
Jah ………….
Ei …………..
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8. Kas töö juures on teil võimalik saada lõunaks sooja toitu?
Jah ……….
Ei ………...

9. Kas suitsetate?
Ei
Jah, umbes ................ sigaretti päevas

10. Kui sageli Te tarvitate alkohoolseid jooke?
Ei tarbi üldse …………………
Mõni kord aastas …………….
1-2 korda kuus ……………….
3-4 korda kuus ……………….
5 või enamat korda kuus ……..

11. Kui kaua ööpäevas olete arvuti taga või veedate telerit vaadates?
1-2 tundi …………….
3-4 tundi …………….
5-6 tundi …………….
Rohkem kui 6 tundi ööpäevas ……………
Vähem kui tund või üldse mitte ………….

12. Kas oled kehaliselt aktiivne?
Jah ………..
Ei …………

13. Milliste aktiivsete tegevustega tegelete?
Käimine ja kepikõnd …………………
Jooksmine, pallimängud, jalgrattasõit …………
Jõusaal ……………….
Tantsimine ……………
Muu tegevus (nt aiatöö, võimlemine) ………….

14.Mis takistab teid olemast kehaliselt aktiivne?
Pole tahtmist end õhtul kodust välja vedada ………….
Mugavam on kodus istuda ………………..
Vaba aega jääb väheks ……………………
Tõsised tervisehädad takistavad liikumist …………….
Muud ....................

15. Mis paneksid Teid senisest tervislikumalt elama?
Arstide poolt diagnoosinud raske haiguse ………………..
Arsti või meditsiiniõe soovitused …………………………
Soovitused ajalehtedes- ja ajakirjades nt. vallalehes ……………..
Paremate sportimisvõimaluste loomine kodu lähedal ……………
Muu (nimeta): .............................. 
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“Vigala valla tööealise elanikkonna 
töövõime parandamine läbi tervise 
edendamise” projekt on nüüd kaks 
kuud käinud ja ühelt poolt rõõm tõde-
da, et on inimesi, kellele läheb korda 
nende enda tervis ja samuti lähedaste 
oma. Tahaksin teid kõiki tänada!

Samas teiselt poolt kerkib jällegi 
üles küsimus, et kuidas saada neid 
inimesi lähemale tervislike eluviiside 
juurde, kes seda veel rohkem vajavad. 
Kust läheb piir, et panna neid mõist-

Selleks korraks on ujumistreenin-
gud koos treeneriga lõppenud. 

Huvilisi, kes omal käel veemõnusid 
nautisid, oli tunduvalt rohkem, kui 
neid, kes võtsid vaevaks ka õpetussõ-
nu kuulata. Olgugi, et treener ristis 
mind sündinud konnajalaks, siis rõõm 
on tõdeda, et olen võimeline tegema 
esimesi krooliliigutusi ja vette hin-
gamine samal ajal ei tundugi enam 
nii õudne. Tean, et nii mõnigi sooviks 
veel treeneriga ujumistunde jätkata. 
Andke mulle sellest teada!
Lisaks ujumistreeningutele oli tore 
näha inimesi, kes võtsid vaevaks ja 
tulid pühapäeva hommikul Kivi-Viga-
la küladekeskusesse tervise- ja suusa-
päevale.

Alustuseks kuulati toitumisspetsia-

listi Margus Silbaumi (www.silbaum.
net). Üheskoos leiti, et tüüpilisem 
viga, mida inimesed valesti toitumi-
se juures teevad, on hommikusöögi 
vahele jätmine ja samas õhtul üle 
söömine. Hommik on just see aeg, 
millal võib endale rohkem lubada – 
nii tuleb suurem osa süsivesikutest 
tarbida hommikupoole ja õhtul, mil 
organism valmistub puhkerežiimile 
minema, tuleks süüa pigem valgu- 
ja rasvarikkamaid toite. Tuleb paika 
panna baasainevahetus, jagada see 
viieks toidukorraks päeva peale ära, 
pidada silmas mitmekülgse toitumise 
põhireeglit, teha mistahes meelepä-
rast trenni kolm korda nädalas ning 
režiimi jälgides ei jää tulemused tu-
lemata.

Peale maitsvat koolilõunat sai veel 
kuulda jõutreeningust ja Margus Sil-
baum näitas meile ette mõned jõuhar-
jutused. Minu nägemus jõutreenin-
gust sai kõva hoobi. Pole vaja miljonit 
maksvat jõusaali, vaid üht ruumi, 
paari kummilinti ja palli ning inves-
teerida hoopis inimesse, kes teadli-
kult viiks treeninguid läbi.

Peale lõunat saabus aeg aga suusad 
alla panna. Lõbusad suusatunnid viis 
läbi Vahur Teppan. Tasakaalu har-
jutamiseks sai mängitud suuskadel 
jalgpalli, sai üksteist taga aetud kul-
lis. Edasi suunduti suusamäe poole, 
kus kõik proovisid Vahuri järel mäest 
alla sõites osavusharjutusi teha. Päe-
va lõppedes õpiti erinevaid tehnikaid 
ning prooviti jõudu ka staadioniringi 
sõites.

Merje Voog
Abivallavanem-arendusspetsialist

Projekti raames on oodatud kõik 15-
64-aastased tööealised inimesed tasu-
ta ujuma Märjamaa ujulasse. Ujula on 
Vigala valla rahva päralt alates kella 
19:00 kuni 20:30 järgmistel teisipäe-
vadel:
 13. märts
 20. märts
 3. aprill
 10. aprill
 17. aprill

Buss väljub Kivi-Vigala Põhikooli eest 
kell 18:15 ja Vana-Vigala bussijaamast 
kell 18:30. 

 Info ja eelregistreerumine 
 bussisõiduks tel. 489 4770; 
 489 4772; 5330 7996

TerVISeLeHeküLG

400 g grill- või suitsubroileriliha
400 g köögivilju (lillkapsast, porgan-
dit, suvikõrvitsat)
2 dl vett
½ tl soola

Kate:
3 sl võid
2 sl jahu
2 ½ dl piima
3 dl riivitud juustu
¼ tl musta pipart
½ tl soola

Valmistamine:
- Koori ja tükelda köögiviljad, pane 
porgand ja lillkapsas soolaga maitses-
tatud vette, keeda poolpehmeks (3-4 
minutit) ja nõruta.
- Määri ahjuvorm võiga. Pane vormi 
põhja tükeldatud suvikõrvits ja kee-
detud köögiviljad.
- Tükelda kana ja pane köögiviljade-
le. 
- Seejärel valmista kaste. Selleks su-
lata potis või, pruunista selles jahu 
ja lisa kuum piim kogu aeg segades. 
Lase keema tõusta ja maitsesta.
- Vala kaste vormi, raputa peale rii-
vitud juustu ja küpseta 200°C juures 
20- 25 minutit.

ma selle vajalikkusest? 
Märtsikuu Vigala Sõnumite va-

hel on terviseküsitlus, mida palume 
kõigil 15-64-aastastel tööealistel ini-
mestel täita ning see vallavalitsuse-
le edastada. Raplamaal ja seega ka 
Vigala vallas on peamised suremuse 
põhjustajad südame-vereringe haigu-
sed, pahaloomulised kasvajad ja vi-
gastused. Püüame ankeetküsitlusega 
uurida inimeste tervislikku seisundit, 
tegevusi, harrastusi ja terviseproblee-
me, et leida haigestumise põhjusi ja 
seeläbi leida lahendusi, kuidas tuua 
tööealine inimene tegelema regulaar-
selt tervisespordiga, aidata inimeste 
terviseteadlikkust tõsta, tervisekäi-
tumist parandada ja tervist toetavat 
keskkonda arendada. Peale aprillikuu 
südamenädalat teeme ka vastustest 
kokkuvõtted. 

Terves kehas
TerVe VAim Broileri – 

köögiviljavorm 
juustukattega 
4-le

märtSi- ja aprilli-
kuu ujumiSe ajad!
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Kui vallavalitsuses sai teatavaks, 
et oleme oma terviseprojektile 

toetuse saanud, olin ma rõõmus ja re-
gistreerisin ennast esimesel võimalu-
sel osalejate nimekirja.
Seda, kui mõnusad ja kasulikud olid 
(on) projekti raames toimuvad uju-
mised ja mida tarka sai teada toitu-
misloengust, räägib teile keegi teine. 
Minul paluti kirjutada pühapäevase 
Jõulumäe suusareisi muljetest.
Hommik oli sombune ja kiskus veidi 
sajuseks. Et väljasõit oli pühapäeva 
kohta “ülemõistuse vara” - pool ühek-
sa, siis jõudsin veidi kahetseda, et 
end registreerinud olin. Kui aga bus-
si jõudsin ja enda ümber energilisi ja 
erutatud tuttavaid nägin, tuli endale-
gi sõiduhimu tagasi.
Jõulumäele jõudsime viperusteta. 
Päevakavas oli ette nähtud loeng 
suusavarustusest – selle valimisest, 
varustuse eest hoolitsemisest, mää-
retest, määrimisest ja varustuse 
hoidmisest. Tark juttu kuulates tek-
kis kohe tahtmine minna esimesse 
sporditarvete kauplusesse ja sealt 
üks korralik suusakomplekt ära tuua. 
Rahvas kuulas kõrvad kikkis ja lekto-
rile esitati päris palju küsimusi. Paar 
tundi möödus vägagi kiiresti. Nüüd 
oli ette nähtud lõunapaus. Kõhu sai 
korralikult täis, toit oli peaaegu sama 
hea kui meie kooli toidud.
Me olime “targad” teooria osas, tead-
sime juba millist suusavarustust vali-
da ja ka seda millega suuski määrida. 
Aga kuidas täpselt määrida, seda ei 
teadnud ... Järgmine poolteist tundi 
oli ette nähtud selle puudujäägi kõr-
valdamiseks. Nii me seal siis olime ... 

osa meist sobras mõttes läbi oma ma-
japidamist, et leida vana veneaegset 
triikrauda (seda kõige tavalisemat 
ilma aukudeta), teine osa kaalus või-
malust viia suusad hooldusesse asja-
likku suusatarvete poodi, kolmas osa 
suusatas juba ümbruse radadel. Aga 
kõik kohalolijad jälgisid tähelepaneli-
kult meistrit. Rahvas vahetus, meis-
ter muudkui määris huviliste suuski 
ja rääkis, rääkis, rääkis … Nii kestis 
praktiline suusamäärimine pea kolm 
tundi. Hooldemaja boksi põrand, mis 
alguses päris puhas oli, sai lõpuks 
kaetud ühtlase parafiinipuru kihiga.
Kes meistri juures parasjagu tarkusi 
varumas ei olnud, see andis radadel 
vatti endale ja suuskadele. Jõulumäel 
on radasid igasuguses raskusastmes 
ja erinevate pikkustega. Ka meie seas 
oli erineva tasemega suusatajaid, tun-
dub, et kõik nad jäid rahule. Ja minu 
teada jõudsid kõik tervete kontidega 
tagasi. Sinikaid mõned ikka said.
Enne kui suusatamiseks määratud 
aeg otsa sai, sai otsa jaks. Vaim oli 
küll valmis (nii hea tunne oli, kui os-
kused jälle meelde tulid - ma oskan 
veel!), aga treenimata keha vedas alt. 
Kangemad ja osavamad meie seast 
jätkasid kuni viimase hetkeni.
Kontide pehmendamiseks ja higise 
keha harimiseks oli meile eraldatud 
saun, mille kütmisel ei olnud kooner-
datud puudega.
Tagasiteel bussis väsinud ja rahul-
oleva rahvaga arutades koorus välja 
mõte korrata sellist suusareisi.

Katrin Kalmus

NAised 
võimlema! 

Suusapäevast Jõulumäel

Vigala võim ehk aktiivsed Vigala naised! 

Järgmine trenn juba 
8. märtsil kell 18 

Kivi-Vigala Lasteaias!

suure Lennu kaar ehk tuletee

Velise Kultuuri ja Hariduse Selts 
kutsub kõiki hea tahtega kaasko-
danikke, samuti seltse ja ühinguid 
oma osalemisega toetama nelja-
päeval 29. märtsil 2012 Lennart 
Meri mälestusüritust. Selleks süü-
tame mälestuslõkked ja mär-
gutuled oma jaanitule kohtades, 
külaplatsidel, linnustes või teistes 
väärikates kohtades, mis paikne-
vad võimalikult lähedal mõttelisele 
joonele Ebavere mäe ja Kaali järve 
vahel – seega oletatavale Kaali me-
teoori ehk Tarapita teekonnale. 

Velise-Valgu kandi rahva tule tege-
mine saab toimuma PAISUMAAL 
Tooma talu maadel neljapäeval 
29.03.2012 üks tund enne päike-
se loojangut. 
Kaasa võtta hea tuju ja kindlasti 
lood ning mälestused asjakohasteks 
meenutusteks.

Alates 5. märtsist kuni kevadkuu 
lõpuni toimuvad Sillaotsa Talumuu-
seumis jälle vana aja koolitunnid. 

Õpilased saavad teada, millal ha-
kati maarahva lastele kooliharidust 
andma. Pakume võimalust istuda 
vanas koolipingis, kirjutada krihvli-
ga tahvlile ning lahtise sulega aega-
de tagusele vihikulehele. Toimuvad 
usuõpetuse, emakeele ja rehkenda-
mise tunnid. Riietame ühe väikese 
tüdruku ajastule vastavalt. Tutvu-
me nädalaks kooli kaasa pakitud 
toidukotiga ja raamatupakiga. Va-
hetundidel mängime vanu ringmän-
ge. Räägitu ja läbimängitu kohta 
toimub täringumäng. Nutikatele ja 
tähelepanelikele väikesed meened!

Muuseumitund kestab 1 tund ja 30 
minutit. Grupi suurus kuni 30 õpi-
last. Maksumus: tavahinnaga muu-
seumipiletid ja kahe giidi tasu grupi 
kohta.

Vana aja kooli-
tunnid Sillaotsa 
Talumuuseumis
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matemaatikanädal Vana-Vigala Põhikoolis

30. jaanuarist kuni 3. veebruarini 
toimus Vana-Vigala põhikoo-

lis traditsiooniline matemaatikanä-
dal. Sarnaselt eelnevate aastatega oli 
iga päev lahendamiseks päevaüles-
anne, lisaks sai pikkade vahetundide 
ajal erinevaid ülesandeid lahendada.
Rõõm on tõdeda, et vaatamata sellele, 
et külmade ilmade tõttu osa õpilasi 
koolist eemale jäi, oli osalejaid roh-
kesti. Oma oskused ja nutikuse pani 
vähemalt ühel korral proovile ligikau-
du 75% õpilastest, leidus ka huvilisi 
õpetajaid.

Kõige usinamad ja edukamad päe-
vaülesannete lahendajad olid Raido 
Rehepapp ja Hannes Välis 5. klas-
sist, Holger Algma ja Rauno Liitmäe 
9. klassist ning õpetajad Silja Käär ja 
Aime Kikas.

Põnevust pakkusid kolm silmamõõ-
du ülesannet. Esiteks oli vaja arvata, 
mitu hernest oli klaaspurgis. Ülesan-
ne osutus päris keeruliseks, sest tun-
dus uskumatu, et pealtnäha väikeses 
koguses neid arvuliselt ikka nii palju 
oli (873 hernest). Kõige täpsemaks 
arvajaks osutus Jennifer Kolesov 6. 
klassist. Teiseks tuli aimata, mitu 
hambatikku on topsis. Siin arvas ai-
nukesena Ardo Vesiloik 7. kl hamba-
tikkude arvu täpselt ära. Kolmandaks 
oli vaja silma järgi arvata, kui palju 
morssi oli kandikule kallatud. Parim 
oli Anti Asumets 4. kl, kes eksis ai-
nult 5 milliliitriga.

Kõik soovijad said osa võtta mo-
biiltelefoniga arvutamise võistlusest. 
Ülesandeid polnud palju, ainult 5 mit-
metehtelist ülesannet. Kõik õiged vas-
tused said järgmised õpilased: Raido 
Rehepapp 5. kl, Tanel Ülemaan te 6. 
kl, Martin Rudak 7. kl ja Holger Alg-
ma 9. kl.

Tikuülesannete lahendamises, kus 
ühe tiku ümbertõstmisega tuli saada 
tõene võrdus, olid eksimatud Kaily 
Ojavee ja Triinuly Veimann 4. kl, Han-

na Hatto 6. kl, Tiina Põlma ja Adeele 
Zagurski 7. kl, Monika Hatto ja Hol-
ger Algma 9. kl ning õpetaja Veikko 
Hallik.

Ristsõnade lahendajad pidid tead-
ma kõikvõimalikke matemaatilisi 
mõisteid. Parimad olid Hannes Välis 
ja Raido Rehepapp 5. kl, Martin Ru-
dak 7. kl ning Holger Algma 9. kl.

Ruumilist kujutlust nõudvate üles-
annete lahendamisel oli parim Sigrit 
Nurm 9. kl, kes ei eksinud kordagi. 
Ülesandes oli toodud mingi keha pin-
nalaotus ja sinna kõrvale joonistatud 
neli keha, otsustada tuli, millise keha 
pinnalaotusega oli tegemist (selliseid 
ülesandeid oli kokku 16).

Loovülesandena oli õpilastel või-
malik valida 5 matemaatikaga seotud 
teema hulgast meelepäraseim ning 
kirjutada jutuke. Ülesanne oli aega-
nõudev, ilmselt seetõttu oli kirjuta-
jaid vähe. Aga kes kirjutasid, nende 
jutud olid põnevad ja omanäolised. 
Tublid noored kirjanikud olid Adeele 
Zagurski 7. kl, Eike Perman 6. kl ning 
Hannes Välis, Andreas Välis ja Trii-
nuly Veimann 5. kl.

4. - 9. klassi õpilaste hulgast selgita-
sime välja parimad korratabeli tund-
jad. Eelvoorud toimusid matemaati-
katundides, edasi pääsesid need, kes 
olid kõik õiged vastused kirja saanud. 
Lõppvoor toimus saalis koolipere ees, 
vastuseid tuli kirja panna järjest kii-
rema ettelugemise järgi. Võitsid Fred 
Kikas 4. kl, Raido Rehepapp 5. kl, 
Markus Rudak 5. kl ja Mery-Liis Vä-
lis 8. kl.

Kokkuvõtted ja parimate tänami-
ne toimus samuti kogu koolipere ees 
ning kõik edukalt osalenud said suu 
magusaks. 

Marje Orav, 
õppealajuhataja

Vigala Vallavalitsuses

14.02.2012 istungil otsustati:
- väljastada projekteerimistingi-
mused kolmele objektile
- väljastada kaevetööde luba OÜ-
le Nordlin Ehitus järgmiste tingi-
mustega: tööde teostamisel mitte 
rikkuda olemaolevaid torustikke ja 
drenaaži. Kaevetööde luba kooskõ-
lastada Matsalu Veevärk AS-iga, 
Muinsuskaitseametiga, tehnovõr-
kude omanikega ja kinnistute oma-
nikega. Taastada haljastus ja teed.
- lubada jagada üks kinnistu kol-
meks maaüksuseks
- eelarveprojekt suunata volikogule 
vastu võtmiseks
- eraldada sotsiaaltoetusteks 
302.48 eurot.

22.02.2012 istungil otsustati:
- väljastada projekteerimistingi-
mused ühele objektile
- väljastada ehitusluba Vana-Viga-
la TTK ühiselamu renoveerimiseks

Vigala Vallavolikogu

01.03.2012 istungil otsustati:
- võtta vastu Vigala valla 2012. 
aasta eelarve 
- määrata sihtotstarve ühele maa-
üksusele
- kinnitada majanduslike huvide 
deklaratsioonide esitamise, hoid-
mise ja avalikustamise kord

VALLAVALITSUSES 
JA VOLIKOGUS

Teade ettevõtjatele!

Ettevõtja, kes omab registreeringut 
majandustegevuseregistris, peab 
igal aastal esitama hiljemalt 15. 
aprilliks kinnituse registreeringu 

õigsuse kohta.

1. mail peatatakse registreering, 
mille õigsus ei ole kinnitatud.

Vigala Vallavalitsus kuulutab konkursi 
pOti laada korraldaja leidmiseks.

Tingimused: laat toimub 8. september 2012. a Vigala vallas Vana-Vigala 
Tehnika- ja teeninduskooli staadionil. Müügis peab olema nii toidukaupa 

kui tööstuskaupa ja lisaks väike meelelahutus. Konkursi tähtaeg on 1. aprill.

kOnkurSS pOti laada kOrraldaja leidmiSekS

info: liina kikas, liina@vigalattk.ee
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MAADLUSUUDISeD 

4. veebruaril peeti Jõgeval Eesti 
meistrivõistlusi. Täiskasvanute 

kreeka-rooma maadluse Eesti meist-
rivõistlustel käis hulgaliselt Vigala 
maadlejaid. Vladimir Vodolažtšen-
ko, Marek Lainela, Vahur Allveer ja 
Aadu Seller maadlesid hästi, kuid pi-
did leppima kohtadega väljaspool esi-
viisikut. Karlis Kaldma maadles end 
kehakaalus 74kg 5. kohale ning Raido 
Liitmäe kehakaalus 84kg samuti 5. 
kohale. Vigala maadlejate esinumber 
Ardo Arusaar võitis hoolimata küü-
narliigese vigastusest Eesti meistri-
tiitli. Märtsikuu alguses toimuvale 
EM-ile Ardo praeguse seisuga siiski 
ei sõida ning hoiab tervist, et esineda 
hästi Olümpia kvalifikatsiooniturnii-
ril aprilli keskpaigas.

18. veebruaril toimunud Valga 
lahtistel meistrivõistlustel olid 
edukad: 

Triinuly Veimann  30kg 3. koht
Andreas Välis   50kg 2. koht

25. veebruaril toimus järjekorras 
kümnes Vigala korvpallitur-

niir. Kuna saal ei ole kummist, siis 
osa said võtta vaid kaheksa meeskon-
da. Kirja panid ennast Vigala I, Vigala 
II, Haimre, Korvpallikarud (Tallinn), 
Proov (Tallinn), Pärnu-Jaagupi, Aud-
ru, ja Tamsalu. Teistkordselt ajaloo 
jooksul õnnestus saada mänge vilis-
tama ka kohtunikud, kes terve päe-
va pingsalt vilet puhusid. Selle suure 
tänu võlgneme Eravalduse AS-le.

Päev oli täis pingelisi mänge ja ala-
grupist suutsid end poolfinaalidesse 
mängida võistkonnad Vigala I, Tam-
salu, Proov ja Pärnu-Jaagupi. Esime-
ses poolfinaalis alistas Vigala I üllata-
valt kindlalt Proov võistkonna. Teise 
poolfinaali võitis Pärnu-Jaagupi ja ta-
gas koha finaalis. III-IV koha mängus 
suutis Tamsalu alistada võistkonna 
Proov ja tagas endale pronksmedalid. 
Finaalis ei saanud ennast korralikult 
käima Pärnu-Jaagupi ja üsna kindla 
võidu võttis seekord siis koduvõist-
kond. 

Järjestus siis järgmine: 1. Vigala I 
2. Pärnu-Jaagupi 3. Tamsalu 4. 
Proov 5. - 6. Korvpallikarud ja 
Audru 7. - 8. Haimre ja Vigala II. 
Võitjad mängisid koosseisus: Marko 
Kreuz, Ando Hints, Anre Kuldja, Ris-
to Lepp, Siim Krusell, Ott Krusell, 
Marek Einama, Henno Meidla. Tur-
niiri parimaks mängijaks valiti Ott 
Krusell. 

Paarisviskevõistluse võitis kindlalt 
Tamsalu paar. Kui üldiselt sujus tur-
niir vägagi hästi, siis miinuspoolele 
võib lisada saali kehva ventilatsiooni. 
Päeva lõpuks läheb rahvast täis ruum 
ikka väga niiskeks ja suisa ohtlikult 
libedaks. Ka pealtvaatajad võiks män-
gijatega rohkem arvestada ja märga-
de välisjalanõudega üle platsi mitte 
jalutada. Saal on küll väike, aga ser-
vasid mööda saab liikuda küll. 

Suured tänud Vigala Vallavalitsuse-
le, Kivi-Vigala põhikoolile, Kivi-Viga-
la rahvamajale ja Eravalduse AS-le. 
Eriti suured tänud kooli kokkadele 
Rutile ja Katale, kes võistlejaid 10 
aastat maitsva supiga on teeninda-
nud. Võistlejad on seda eriti kiitnud. 
Loodame, et järgmisel aastal lahingu-
väljal näeme …

Marko Kreuz

Vigala karikas korvpallis

11. veebruaril toimusid Tallinnas 
juba kolmandad Eesti Meist-

rivõistlused Ultimate frisbees, kus 
iga aasta on ka Kivi-Vigala võistkond 
Freeflyers osalenud. 
Seekord oli Eesti Meistrivõistlustele 
kohale tulnud rekordarv võistkondi – 
6. Freeflyersite meeskonnatöö sujus 
nii hästi, et noormehed võitsid kõik 
oma alagrupi mängud ja jõudsid kind-
lalt finaali, kus vastamisi tuli minna 
seniste favoriitidega Tallinna Frisbee 
Klubist. Ei saa öelda, et finaalmäng 
oleks olnud tasavägine, sest Kivi-Vi-

gala noormehed läksid kohe mängu al-
guses ette ning lõpuks võtsidki kindla 
võidu skooriga 11-4. Võistkonnas olid 
(pildil vasakult): Taavi Fuchs, Tõnis 
Liiva, Margus Liiva, Vahur Viimne, 
Jander Klimenko ja Peep Võtti, kes 
osutus ka finaalis parimaks mängijaks 
3 punkti ja 5 resultatiivse sööduga. 

Freeflyersit ootab märtsikuus ees 
rahvusvaheline frisbee ultimate tur-
niir „Kick in de Kök“ Tallinnas, kus 
nad loodavad samuti hea tulemuse 
saavutada.

Frisbee pole Vigalas veel välja surnud

25. veebruar – Rapla maakonna 
meistrivõistlused Märjamaal:

Tüdrukud:
Heily Tiitus   27kg 1. koht
Marleen Mölder  27kg 2. koht
Jaanika Lepla   47kg 1. koht

Noored:
Markus Pilv   24kg 3. koht
Kalju Torri   32kg 2. koht

Õpilased:
Andreas Välis   47kg 1. koht
Urmis Veimann  47kg 2. koht
Andreas Liitmäe  47kg 3. koht
Hans Veskimägi  53kg 1. koht
Ismail Meshoul  66kg 1. koht
Marvin Winden          + 73kg 2. koht

Juuniorid:
Vladimir Vodolažtšenko 66kg 2. koht
Karlis Kaldma   74kg 1. koht
Marek Lainela   74kg 2. koht
Raido Liitmäe   96kg 1. koht
Kristjan Krasnikov  96kg 2. koht

Jüri Nisumaa
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uhhuu uudised
Kulude deklareerimine!
Rahvas saab oma kulu deklareerida 
nädal aega peale lume sulamist. Kel-
lel on soovi oma kulust lahti saada, 
võib kulu põletamise teel oma kulu-
sid deklareerida nädala jooksul peale 
lume sulamist. 
Seoses riigikogulaste liiga väikese 
kulude hüvitamisega ja sellega seo-
ses tekkinud soovist oma kuluhüviti-
si tõsta, ei saa sel aastal lihtinimene 
oma tulusid deklareerida. Jääb üle ai-
nult kuludele tuli otsa panna. (Kui on 
veel tulusid, mille eest tikku osta.)

Kevad
On näha, et kevad on saabumas. Ko-
hale on lennanud esimesed kuldno-
kad. Postkasti saabus teade, et esime-
sed kuldnokad ostavad rahvalt kulda 
kokku. Kuna nende vanad pesakastid 
on hävinud, siis ostavad nad kokku ka 
vanavara. Kellel on kodus veel miskit 
kullast nendele nokavahele poetada, 
siis tehke seda julgelt.

Vallavalitsuse teated
Seoses saabunud märtsiga ehk ke-
vadkuuga enam vallas lund ei lükata. 
Märtsis on lumekoristuse leping teh-
tud päikesega. Kuna talvel on lund 
juba lükatud vähemalt kolm korda, 
siis kokkuhoiu mõttes sellest edaspidi 
loobuti. Kui lund peaks siiski juurde 
tulema - “Aidaku meid jumal!”.

Marko Parko

alu rahvaõpistus (keskkooli 1a, raplas) toimuvad 
2012 aasta i poolaastal järgmised kursused:

 Raamatupidamine jätkukursus 60 h, 26.03 – 13.04.2012, 
 hind 360 €
 lapsehoidja 200 h, 04.04 - 25.05.2012, 800 €
 koduhooldaja-põetaja 60 h, 03.04 – 27.05.2012, 260 €
 Sotsiaalhooldaja 280 h, 02.04 – 25.05.2012, 860 €
 arvutiõpe 80 h, 11.04 – 15.05.2012, 480 €
 Õmblemine 60 h, 02.04 - 07.05.2012, 360 €
 Õmblemine jätkukursus 60 h, 14.05 - 15.06.2012, 360 €

Kursustele on oodatud ka koolituskaarti omavad tööotsijad. 
Käibemaksu kursuste hinnale ei lisandu.

lisainformatsiooni saab tel 5374 7905; 485 6438. 
e-post: alu.rahvaopistu@mail.ee. 

koduleht: www.alurahvaopistu.ee

Kivi-Vigala raamatukogus saate 
tutvuda näitusega

"Hariduselust Vigalas"

Näitusele oleme pannud raamatuid, 
brošüüre, käsikirjalisi materjale, 

fotosid, mälestusi jms. Näitus on 
üleval alates veebruarikuu teisest 
nädalast ja külastajatele vaatami-

seks väljas kuni selle aasta sep-
tembrini.

Kui kellelgi on vastavateemalist 
materjali ja on nõus seda ajutiselt 

meie kätte usaldama, siis täien-
daksime oma näitust hea meelega 

ning saaksime seda meie kõigi jaoks 
huvitavamaks muuta.

Kullamaa
vallavalitsuse juures  
kell 9.00–10.30
Vana-Vigala
Tehnika- ja 
teeninduskooli juures 
kell 11.30–12.30
Järvakandi
kultuurihalli esisel platsil 
kell 14.00–15.00

II kvartalis
16. aprill
14. mai
11. juuni

Pangabuss peatub:

Bussis saate nõu pangateenuste kohta, 
tellida ja kätte pangakaardi, makseauto-
maadist oma kontole sularaha kanda ja 
välja võtta, teha arvuti abil makseid, sõlmi-
da hoiuseid ja muid erinevaid lepinguid. 

Tutvuge pangabussi sõiduplaani ning 
finantsteenuste tingimustega  
www.swedbank.ee. Lisainfot pangabussi 
teenuste, kellaaegade ja peatuste kohta 
saate 24h telefonilt 6 310 310.
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Vigala Sõnumid, Kivi-Vigala küla,
Vigala vald 78001 Raplamaa
Väljaandja: Vigala Vallavalitsus
Trükk: Hansaprint OÜ

Toimetaja: Elle Altmets, elle@vigala.ee
Toimetajal on õigus redigeerida aval-
damiseks saadetud artikleid
Küljendus: Kurimuri OÜ

Tel 489 4770, GSM 5615 9260
Faks 489 4773
Kodulehekülg: www.vigala.ee/ajaleht/
ajaleht.html

Märtsikuu sünnipäevalapsed

Leida Rahe   88
Mihhail Kõostik  87
Linda Keller   87
Leida Koplimaa   87
Siina Õismaa   86
Valda-Nagasta Kidra  83
Elli Spiridonova  82
Urve Roosi   65
Helgi Nööp   65
Heino Toome   60
Raivo Mäemurd  60
Silvi Konnapere  60

Metsas lumi, aasal lumi,
ümberringi aina lumi.
Keset aeda nagu saar 
lapikene paljast maad. 

Imetleb seal kevadtaevast, 
suures valges lumelaevas, 

märtsilill, mis õnnitlema tulnud Sind!

Palju õnne!
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Hea Vigalast pärit laulumaias 
gümnaasiumiealine neiu 

või noormees! 

Vigala valla laste lauluvõistlus toimub 
14. aprillil Vana-Vigala Põhikoolis. 

Kui soovid osaleda, siis võta ühendust õpetaja 
Silja Kääri (silja.kaar@gmail.com) või õpetaja 
Aili Soonbergiga (aili.soonberg@mail.ee) ning 

registreeru hiljemalt 9.aprilliks! 

Kui soovid laulu õppimisel ja saatmisel abi, 
võta ühendust kindlasti tunduvalt varem!

Meie hulgast lahkunud

Enno Lints
Ilmi Tõnisson
Jaan Klausen
Meida Vaino
Elle Joakit

Hea maaomanik!

Olen noor põllumees teie kodukandist, kes soo-
vib oma tegevust laiendada.  Seoses sellega 
otsin inimesi,  kes soovivad oma põllumaad 

müüa või rendile anda! 
Kõik pakkumised on teretulnud.

Vallo Asperk
Vallo@asv.ee; tel 527 2580

Põllumajandusettevõte soovib 
rentida põllumaid Vigala vallas. 

Kõik pakkumised on oodatud!

Janek Kuusik
Tel 5557 2329

Email: janekkuu@gmail.com

Vigala Sõnumid
Ootame järgmise vallalehe materjale  
30. märtsiks e-postile: elle@vigala.ee


